4. STRANA
Informatizácia
slovenskej spoloènosti
o¾ské Zakopané sa stalo
miestom 6. konferencie I2S,
ktorá bola zorganizovaná 11. −
12. októbra 2007. Zaujímavý prog−
ram bol vo ve¾kej miere zameraný na
blíiace sa výzvy na èerpanie
prostriedkov z fondov EÚ. Svoje
miesto si tu našli aj otázky týkajúce
sa samospráv. Prezentácia s názvom
digitálna vláda, digitálne ministerst−
vo, digitálne mesto ponúkla okruhy
riešení, kde by obèania mali monos
vyuíva on−line sluby v oblasti
platenia daní a poplatkov, volieb do
samosprávy, vypåòania formulárov.
Zavedenie takéhoto produktu by však
malo omnoho širšie vyuitie −
vytváranie digitálnej kroniky mesta,
vlastníctvo portálu mestského škol−
stva, vzdelávaní sa.
V súèasnej dobe je schválený
zámer mesta vytvori metropolitnú
sie v Handlovej, ktorá by bola prvým
krokom k realizácií nášho
,,Digitálneho” mesta Handlová.
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RADNIÈNÉ SPRÁVY

Septembrový deò otvorených dverí navštívilo takmer 400 detí
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NOOTVORENÉ
PREVÁDZKÁRNE
s e p t e m b e r 2007
− LIDL Mostná ul.
− vinotéka − 29. augusta 35
− ve¾kosklad pletených
výrobkov − Pstruhárska 1225
− predaj pekárenských,
cukrárenských, lahôdkárskych
a mlieènych výrobkov, nápojov
a cukroviniek− Nám. baníkov 8
− Línia centrum − cvièenie na
slender strojoch, lymfodrená
v objekte Podnikat. inkubátora

POZVÁNKA NA VD
Primátor mesta Vás pozýva na

Verejnú diskusiu
v stredu 7. 11. 2007
o 16.00 hod do Domu kultúry
Nová Lehota.

eò otvorených dverí v samospráve mesta Handlová sa
konal v piatok 28.9. 2007. Tretí roèník podujatia pri
príleitosti Medzinárodného dòa informácií otvoril
dvere do všetkých organizácií zriadených mestom Handlová
− MsÚ, MsBP, Mestskej polície, Domu kultúry, Centra
vo¾ného èasu. Na mestskom úrade si tradiène deti mohli
sadnú do poslaneckých lavíc, kde sa s poslancami nášho
mesta rozprávali o poslaneckej práci. Deti zo základných
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Èo nové v Jazmíne?

škôl a stredných škôl mali
monos hlasova a rozhodova,
èi sa bude do školy chodi 5 dní
v týdni, alebo len jeden. V tomto
prípade 18 ,,poslancov" odhlaso−
valo iba jeden deò. Tohtoroèná
novinka pre deti z niších
roèníkov sa konala v Obradnej
sieni MsÚ. Zúèastnili sa privíta−
nia do ivota, ktorého sa stali
súèasou − odrecitovali básnièky,
mohli si vyskúša insígnie
sobášiaceho.
Kancelária primátora
mesta bola neustále zaplnená a
jeho primátorské kreslo si
vyskúšalo nieko¾ko potencionál−
nych primátorov.
Dom kultúry sprístupnil všet−
kým záujemcom zákulisie pódia a Mestská polícia privítala
zvedavcov, ktorí sa oboznámili s kamerovým systémom
nášho mesta. Deti handlovských škôl neobišli ani mestskú
kninicu. Dozvedeli sa, èo všetko musia pracovníèky spravi
s knihou, pokým sa dostane do rúk èitate¾ov. Tí mladší si
vyskúšali peèiatkovanie kníh, starší iaci sa zaujímali o inter−
net a podmienkach, za akých ho môu v kninici vyuíva.
JP

Jazmín n.o. všetkých srdeène pozýva na

d 15.10.2007 má nezisková organizácia zriadenú web
stránku: www.jazminhandlova.sk. Nájdete tam všetky
informácie o neziskovej organizácií a jej èinnosti
a aktivitách.
Z nadácie TATRA banky sme získali finanènú pomoc na
opravu strechy v Domove pre osamelých rodièov po júlovej
kalamitnej búrke a aj vïaka tomuto príspevku v súèasnosti
prebiehajú práce súvisiace s opravou poškodenej strechy
a prístrešku.
V Humanitnom centre tie zaèíname s rekonštrukènými
prácami. Mali by by ukonèené do konca roku 2007.
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Chránime, preto
triedime
 neoddelite¾nou
súèasou koloritu
mesta je triedený
zber odpadu. Je naozaj
cite¾né, e obyvatelia
mesta a celej Han−
dlovskej doliny sú zití s metódami triedenia, zberovým
kalendárom a ostatnými záleitosami, ktoré s tým súvisia.
Musím konštatova, e nábehová krivka mnostiev, ktoré
nie sú vôbec nízke, je pre nás dosiahnute¾ná.
Za doterajšie úsilie musím poïakova a pochváli všetkých
aktívnych aj menej aktívnych spoluobèanov.
Na ozrejmenie nieko¾ko èíselných údajov. Doposia¾ sme
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Deò otvorených dverí Jazmínu
z príleitosti zaloenia neziskovej organizácie, ktorý sa
uskutoèní dòa 9.11.2007, otvorenie o 10.00 hod.
v Domove pre osamelých rodièov.

Pomoc v núdzi
Zároveò od 9.11.2007 zaèneme s pomocou núdznym vo
forme teplej polievky, ktorá sa bude vydáva za symbol−
ických 5,−Sk pravidelne v utorok a štvrtok poèas zimného
obdobia. Zostávame tým verní tradícii, ktorú sme zahájili
v minulom roku.
vytriedili: napr. 150 ton skla, 120 ton papiera, 60 ton plas−
tov,èo sú ve¾mi povzbudivé èísla a verím, e budú ešte vyššie.
Naše výsledky sú porovnate¾né s výsledkami miest a obcí,
v ktorých separovaný zber odpadu funguje podstatne dlhšie.
Nemôem si však odpusti poznámku, e medzi nami
tolerujeme aj vandalské praktiky niektorých obèanov mesta,
ktorí si neváia svoje okolie a poškodzujú zberové nádoby.
Za rok a pol od spustenia SeZO v Handlovej bolo zapálených
7 nádob a na dennom poriadku sledujeme kontajnery
mimo stanovíš prípadne sú prevrátené alebo iným spô−
sobom poškodené. Nami vytriedená surovina tak skonèí na
trávniku, verejnej komunikácii, prípadne vo vodnom toku. O
estetickej stránke veci nehovoriac. Toto sú starosti, bez
ktorých sa asi kadý z nás zaobíde!
Mgr. Vladimír Borák
HATER s.r.o.
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